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Separácia v roku 
2009 vďaka 
vám úspešná 

Rok 2009 bol štvrtým rokom 
fungovania separácie v meste 
Handlová. Aký to bol rok? Ako sa s ním vyrovnali 
Handlovčania? 
Nevychádza nazmar námaha občanov, ktorí skôr ako 
vynesú odpad z bytu tento roztriedia a taký ho potom 
umiestnia do farebných vriec alebo nádob?  
Ako sa s nástrahami, ktoré rok 2009 priniesol, popaso-
vali v zberovej spoločnosti HATER Handlová? 

Tieto a podobné otázky si kladú občania mesta. Sú medzi 
nimi takí, ktorí sa aktívne zapájajú, ale aj takí, ktorí kritizujú. 
Prioritou zavedenia separácie, ktorá bola v meste Handlová 
spustená 1.6.2006, bolo a stále je, chrániť naše životné 
prostredie. Pre nás všetkých.
Ľudia majú tendenciu svoju pohodlnosť, ľahostajnosť 
zovšeobecniť a tvrdiť, že keď netriedim ja, nerobí tak väčši-
na susedov bytového domu, občanov ulice, sídliska, mesta. 
Ak sme v médiách zachytili  informáciu, že spracovateľ 
papiera alebo mesto má problém so separáciou, informáciu 
zovšeobecníme a povieme: „... separácia je zbytočná, načo 
separovať“. 
Udržať systém separácie nie je jednoduché. Ale kto v dneš-
nej dobe nemá problém? Kto nemusí hľadať riešenie a nové 
cesty?

Separácia v číslach
V roku 2009 obyvatelia  mesta Handlová vyprodukovali  

5 657 ton komunálneho odpadu, čo je 351,9 kg/na obyva-
teľa. Je to takmer o 5 % menej ako rok predtým, pokles bol 
zaznamenaný prvýkrát v histórii mesta.
V meste bolo vyseparovaných 612,8 ton odpadu, čo je 
34,4 kg/na obyvateľa s medziročným nárastom o 6 %. 
Dosiahnuté číslo nás zaraďuje na popredné miesto medzi 
mestami na Slovensku. 

Naše úspechy
Mesto Handlová v spolupráci so zberovou spoločnosťou 
udržalo separáciu siedmich zložiek komunálneho odpadu 
aj napriek zníženiu výkupných cien počas roka. Vytriedený 
odpad/surovina bola výhradne odovzdaná na opätovné 
spracovanie. Prevádzkovateľ zberného systému udržal 
náklady na separáciu na úrovni roku 2008 a zvýšil počet 
zamestnancov triediacej linky na 10 pracovníkov.

Ďakujeme
Spoločnosť HATER Handlová a mesto Handlová vyslovujú 
jedno veľké poďakovanie všetkým tým, ktorí nepodľahli 
pohodlnosti, neúplným informáciám a vo svojich domác-
nostiach počas celého roka starostlivo triedili odpad. Je vás 
väčšina a veríme, že vás nič tak ľahko neodradí. Dosiahnuté 
výsledky nás všetkých oprávnene „hrejú“, obzvlášť keď si 
uvedomíme, že sme ich dosiahli v roku celosvetovej hos-
podárskej krízy. Preto nech sú dosiahnuté výsledky v roku 
2009 jednoznačnou kladnou odpoveďou tým, čo pochybujú, 
váhajú a možno aj nedôverujú separácii, že je to správna 
cesta k zníženiu množstva odpadu, ktoré ako občania 
produkujeme a zaťažujeme ním naše životné prostredie. 
Uvedomujeme si, že separácia v meste Handlová má stále 
čo zlepšovať. Budeme povďační všetkým, ktorí prispejú 
svojimi podnetnými návrhmi na jej ďalšie zlepšenie.

Ing. Blažej Litva, konateľ 
HATER Handlová spol. s r.o.

Prepravná služba a sociálny taxík už 
aj v Handlovej!
V januári 2009 mesto Handlová podalo žiadosť 
na MPSVaR SR o poskytnutie dotácie na nákup 
osobného viacmiestneho automobilu pre potreby 
prepravnej služby a sociálneho taxíka v meste 
Handlová. Projekt bol úspešný a mesto získalo 25 000 
€, pri 10 % spolufinancovaní. V decembri 2009 bol po 
predchádzajúcom verejnom obstarávaní zakúpený 
deväťmiestny Peugeot, model Expert Tepee L2 2.0 HDi 
120k. Poslanci MsZ mesta Handlová schválili na svojom 
zasadnutí 25.2.2010 Doplnok č.1 k VZNč.3/2009, ktorým 
sa upravuje poskytovanie vybraných druhov sociálnych 
služieb na území mesta Handlová. Práve v tomto doplnku 
nájdete presné pravidlá využívania novej sociálnej služby 
na území mesta Handlová.

Stručne o novej službe
Hlavným cieľom prepravnej služby je integrácia občanov 
odkázaných na individuálnu prepravu a zvýšenie kvality 
života a sebestačnosti  fyzickej osoby s nepriaznivým 
zdravotným stavom, s obmedzenou schopnosťou 
pohybu po rovine alebo po schodoch, zároveň podpora 
nezávislosti a samostatnosti týchto občanov, podpora ich 
aktívnej účasti na pracovnom a spoločenskom živote, 
taktiež podpora občianskej angažovanosti. 

Prepravná služba
Je definovaná ako jedna zo základných sociálnych 

služieb, ktorú môže mesto poskytovať svojim občanom. 
Má presne vymedzený okruh prijímateľov – občania 
s ťažkým zdravotným stavom, ktorý je posúdený 
ÚPSVaR alebo mestom. O poskytovaní prepravnej 
služby sa uzatvára s klientom zmluva. 

Sociálny taxík
Má určený okruh prijímateľov – občania nad 65 rokov 
veku, vrátane. S klientom nie je potrebné uzatvárať 
zmluvu o poskytovaní služby
Žiadosti o poskytovanie prepravnej služby a bližšie 
informácie obdržíte na Sociálnom oddelení Mestského 
úradu v Handlovej. Kontaktné osoby: Mgr. Veronika 
Rýšová - 0915 114 926 a Jana Polakovičová - 046/
5475351 alebo 0917 616 391.
Služby bude poskytovať mesto Handlová od 19. apríla 
2010. 

Sociálne oddelenie MsÚ Handlová

Jubilanti 
70, 80, 85, 90 a viac rokov sa v 

mesiaci marec dožili

Emília  Hutyrová
Jozef  Krško
Anna  Navrátilová
Mária  Margetová
Mária  Zimániová
Rozália  Rumpová
Marta  Kočnerová
Ján  Madaj
Berta  Strelková
Magdaléna  Litvová
Helena  Tatárová
Zlatica  Stračárová
Ján  Gambaľ
Angela  Trnková
Pavol  Brhlík
Emília  Moždženová
Margita  Kováčiková
Karolína  Jakubcová
Štefan  Gecler
Irena  Vrbová

 referát obradov MsÚ

POZVÁNKA
Primátor mesta Handlová 

Ing. Rudolf Podoba zvoláva 

mestské zastupiteľstvo 
mesta Handlová 

na štvrtok 29. apríla 2010 
o 14.00 h 

do veľkej zasadacej miestnosti 
MsÚ Handlová.

Pozvánku s programom nájdete 
na internetovej stránke mesta 
www.handlova.sk, vo vývesnej 
tabuli pred MsÚ a na plagátových 
plochách mesta. Rokovania posla-
neckého zboru sú verejné.

Novootvorené 
prevádzkarne február  2010:

- predajňa textilu a športových 
potrieb  (nový aj použitý tovar), 
Švermova 3 (objekt MsT) 
V mesiaci február neboli zrušené 
žiadne prevádzkarne.

Pozvánka
Mesto Handlová pozýva na prezentá-
ciu novej služby pre Handlovčanov
Sociálny taxík a prepravná služba
Streda 14. 4.2010 od 15.00 h
Námestie baníkov v Handlovej
Dozviete sa všetko, čo vás zaujíma !

Výška úhrady za prepravnú službu : 
a/ Fyzická osoba odkázaná na prepravnú službu 
- jazda na území mesta Handlová    1 € / 30,-Sk
- stojné na území mesta Handlová   0,50 € / 15,- Sk /15 min.
b/ Fyz. osoba sprevádzajúca osobu 
- jazda na území mesta Handlová  a stojné  bezplatne
Výška úhrady za sociálny taxík :
a/ Prepravovaná fyzická osoba 
- jazda na území mesta Handlová   1,50 € /45,-Sk 
- stojné na území mesta Handlová  1,00 € /30,- Sk /15 min. 
b/ Fyzická osoba sprevádzajúca prepravovanú osobu 
- jazda na území mesta Handlová   1,50 € /45,-Sk
- stojné na území mesta Handlová  1,00 €/30,- Sk/ 15 min.


